
 UCHWAŁA NR XVIII/139/2004
RADY GMINY PRZYWIDZ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2004

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat  jak 
również trybu ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz. 142 poz.1591 z póź.  zmianami), art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz. 5930)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych  przysługuje 
osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy 
innych osób, a są jej pozbawieni.

2. Usługi  opiekuńcze  lub  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  mogą  być  przyznane  również 
osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 2

1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 
higieniczną,  zalecaną  przez  lekarza  pielęgnację  oraz  w  miarę  możliwości  kontakt  z 
otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z 
rodzaju  schorzenia  lub  niepełnosprawności,  świadczone  przez  osoby  ze  specjalistycznym 
przygotowaniem zawodowym.

§ 3

Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
zobowiązana jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego.

§ 4

1. Wydatki  na  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  podlegają  zwrotowi  w  części  lub 
całości  przez  świadczeniobiorcę,  jeżeli  dochód   osoby  samotnej  lub  dochód  rodziny 
przekracza wysokość kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej.

2. Obowiązek zwrotu wydatków za usługi nie istnieje, gdy dochód osoby samotnej lub rodziny 
nie przekracza kryterium dochodowego ,  o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy 
społecznej

§ 5

Koszt jednej godziny usługi dla osoby świadczącej usługi opiekuńcze w dni robocze ustala się w 
wysokości 0,8% minimalnego wynagrodzenia za pracę każdorazowo ogłaszanego przez Prezesa Rady 
Ministrów.



§ 6

1. Ustala się tabelę odpłatności za świadczone usługi określone w załączniku Nr 1.
2. Odpłatność za  usługi  opiekuńcze wnoszona jest  do  15  każdego miesiąca  w kasie  Urzędu 

Gminy w Przywidzu.

§ 7

W szczególnie uzasadnionych przypadkach , na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności lub na 
wniosek pracownika socjalnego, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszonych 
opłat na czas określony lub nieokreślony ze względu na:

1. Konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie 
usług opiekuńczych.

2. Konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków  na leki, leczenie i rehabilitację.
3. Inne uzasadnione i udokumentowane przyczyny.

§8

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  decyzję  w  sprawie  całkowitego  lub  częściowego 
zwolnienia  z  opłat  za  usługi  opiekuńcze  podejmuje  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej.

§9

Wykonanie uchwały powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przywidzu.

§10

Traci moc Uchwała Nr XXIII/139/97 Rady Gminy w Przywidzu z dnia 29 kwietnia 1997r.

§11

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.



UZASADNIENIE

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.Nr 64 poz.593 z 2004r. , która obowiązuje 
od 01.05.2004r.  zobowiązuje gminy do świadczenia usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej  pozbawione.  Usługi  takie mogą być przyznane 
również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. 
Zgodnie z treścią art.8 ustawy o pomocy społecznej prawo do bezzwrotnych świadczeń z pomocy 
społecznej przysługuje:

• Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,
• Osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł.

Kryterium  dochodowe  podlega  waloryzacji  co  3  lata,  z  uwzględnieniem wyników  badań  progu 
interwencji  socjalnej.  Badania  progu  interwencji  socjalnej  dokonuje  Instytut  Pracy  i  Spraw 
Socjalnych.
W myśl ustawy o pomocy społecznej (art.96 ust.2 ) wydatki na usługi opiekuńcze podlegają zwrotowi 
w części lub całości od świadczeniobiorcy.
Zgodnie  z  art.  50  ust.6  w/w  ustawy  rada  gminy  w drodze  uchwały  określa  szczegółowe  zasady 
przyznawania i odpłatności za w/w usługi.
Z uwagi na to, że z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
korzystają  osoby  o  rożnych  dochodach,  zróżnicowanie  odpłatności  w  zależności  od  dochodu 
przypadającego  na  osobę  w  rodzinie  lub  od  dochodu  osoby  samotnej  lub  osoby  samotnie 
gospodarującej jest w pełni uzasadnione.


